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OPENING VAN DE DIENST 
 
Openingslied: DIT HUIS VAN GLAS EN STEEN 
 

 
 
Kruisteken en Begroeting 
 
Inleidend woord 
 
L. Van harte welkom! Wij vieren zondag Laetare. Halfvasten,  

ook Klein Pasen genoemd. Over drie weken vieren wij het 
feest van Pasen. Laetare betekent: 'Verheug u', naar het 
eerste woord van de introïtus van deze zondag, 'Verheug u, 
Jeruzalem!' 
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Vroeger, wanneer een parochie zich dat kon veroorloven, 
droegen de voorgangers op deze dag roze gewaden.  
Het licht schijnt door de donkere boetekleur van het paars. 
Maar ook innerlijk kan iemand opbloeien, aan het licht komen. 
Wanneer een nieuw perspectief ontstaat, kans op werk, 
tegemoetkoming in een periode van onverwachte toeslagen. 
Vandaag horen we hoe iemand letterlijk 'aan het licht' komt  
en wat dat betekent voor zijn toekomst. Mogen wij in 
dankbaarheid samen vieren in Woord en Brood. 

 
Schuldbelijdenis 
 

P. Wij zijn hier om ons naar binnen te keren en om onder ogen te 
zien, dat wij soms de weg van het donker gaan en niet die van 
het licht.  
Waar wij elkaar niet altijd met aandacht tegemoet treden, 
bidden wij de Heer om ontferming en vergeving, dat Hij ons 
hart mag openen voor God en voor elkaar. 

 
    korte stilte 
 
P. Gij die ons ontrukt aan de duisternis  

en uw licht over ons doet stralen: 

Heer, ontferm U over ons. 
 

A. Heer, ontferm U over ons. 
 
P. Gij die ons van onze blindheid geneest,  

zodat wij in U geloven: 

Christus, ontferm U over ons. 
 

A. Christus, ontferm U over ons. 
 
P. Gij die het licht der wereld zijt  

en de werken Gods in de wereld openbaart: 
Heer, ontferm u over ons. 

 
A. Heer, ontferm u over ons. 
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P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 
onze zonden vergeven 

en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. 
 
Gebed 
 

Heer onze God, 
niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt, 
niet voor de dood, 
maar voor het licht dat in de wereld is gekomen: 
Jezus, de Heer. 
Wek ons uit de slaap van het ongeloof, 
genees ons, open onze ogen, 
breng ons naar het licht dat alle mensen redding brengt: 
Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U leeft en heerst 
in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Bij het openen van de Schriften  
 
L. Het gaat deze zondag over 'zien', ánders zien.  

En - naar het verhaal van de kleine prins - met het hart zien. 
We lezen het veelbetekenende verhaal van de profeet 
Samuël, die een van de zonen van Isaï tot de aanstaande 
koning moet gaan zalven. Gods keuze van de jongste zal heel 
de geschiedenis van Israël in een ander licht plaatsen.  
De bekende herderspsalm, Psalm 23, spreekt het vertrouwen 
uit dat God mét ons is en meetrekt.  
Het Evangelie is het tweede van de drie verhalen - water, licht 
en leven - die vanouds als voorbereiding gelden op de doop 
met Pasen.  
Een blinde mens wordt door Jezus aangeraakt en mag zien.  
In klare bewoordingen getuigt hij van zijn genezer Jezus. 
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 Eerste lezing 
Uit het boek Samuël 16, 1b.6-7.10-13a 
 

In die dagen zei de Heer tot Samuël: 'Vul een hoorn met olie: 
Ik zend u naar Isaï, de Betlehemiet, want een van zijn zonen 
heb Ik voor het koningschap bestemd.'  
Toen Samuël daar aankwam, viel zijn blik op Eliab  
en hij dacht: 'Die daar voor de Heer staat is ongetwijfeld zijn 
gezalfde!' Maar de Heer zei tot Samuël: 'Ga niet af op zijn 
voorkomen of zijn rijzige gestalte; hem wil Ik niet. 
Want God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar 
het uiterlijk, maar de Heer naar het hart.'  
Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor,  
maar Samuël zei tot Isaï: 'Geen van hen heeft de Heer 
uitverkoren.' Daarop vroeg hij aan Isaï:  
'Zijn dat al uw jongens?'  
Hij antwoordde: 'Alleen de jongste ontbreekt; die hoedt de 
schapen. Toen zei Samuël tot Isaï: 'Laat die dan halen, want 
we gaan niet aan tafel voordat hij hier is' 
Isaï liet hem dus halen.  
De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig 
voorkomen. Nu zei de Heer: 'Hem moet gij zalven: hij is het.' 
Samuël nam dus de hoorn met olie en zalfde hem te midden 
van zijn broers. Sedert die dag was de geest van de Heer 
vaardig over David. 
 
Woord van de Heer. 
 

A. Wij danken God. 
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Tussenzang DANS NOS OBSCURITÉS  
 

 
 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
 

Tweede lezing 
Uit tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de Efeziërs’ 
5, 8-14 
 

Broeders en zusters, eens waart gij duisternis,  
nu zijt gij licht door uw gemeenschap met de Heer.  
Leeft dan ook als kinderen van het licht.  
De vrucht van het licht kan alleen maar zijn: goedheid, 
gerechtigheid, waarheid.  
Tracht te ontdekken wat de Heer behaagt.  
Neemt geen deel aan duistere en onvruchtbare praktijken, 
brengt ze liever aan het licht.  
Wat die mensen in het geheim doen is te schandelijk om er 
ook maar over te spreken.  
Alles echter wat aan het licht wordt gebracht,  
komt in het licht tot helderheid.  
En alles wat verhelderd wordt, is zelf 'licht' geworden.  
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Zo zegt ook de hymne: 'Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en 
Christus' licht zal over u stralen’. 
 
Woord van de Heer. 

 
A. Wij danken God. 

 
Acclamatie  

 

 
 

Evangelielezing 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 1,6-9.13-17.34-38 
 

In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan 
een man die blind was van zijn geboorte af. 
Toen Hij dit gezegd had, spuwde Hij op de grond, 
maakte met het speeksel slijk, 
bestreek daarmee de ogen van de man 
en zei tot hem: 
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'Ga u wassen in de vijver van Siloam', 
- wat betekent: gezondene - . 
Hij ging ernaar toe, waste zich 
en kwam er ziende vandaan. 
Zijn buren nu 
en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: 
'Is dat niet de man, die zat te bédelen?'. 
Sommigen zeiden: 
'Inderdaad, hij is het'. 
Anderen: 'Neen, hij lijkt alleen maar op hem'. 
Hijzelf zei: 'Ik ben het'. 
Men bracht nu de man die blind geweest was 
bij de Farizeeën; 
de dag waarop Jezus slijk had gemaakt 
en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. 
Ook de Farizeeën vroegen hem dus, 
hoe hij het gezicht herkregen had. 
Hij zei hun: 
'De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, 
ik waste mij en ik zie'. 
Toen zeiden sommige Farizeeën: 
'Die man komt niet van God, 
want Hij onderhoudt de sabbat niet'. 
Anderen zeiden: 
'Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?'. 
Zo was er verdeeldheid onder hen. 
Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: 
'Wat zegt gij zelf van Hem, 
daar Hij u toch de ogen geopend heeft?'. 
Hij antwoordde: 
'Het is een profeet'. 
Zij voegden hem toe: 
'In zonden ben je geboren, zo groot als je bent, 
en jij wilt ons de les lezen?'. 
Toen wierpen ze hem buiten. 
Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had 
en toen Hij hem aantrof, zei Hij: 
'Gelooft ge in de Mensenzoon?'. 
Hij antwoordde: 
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'Wie is dat, Heer? 

Dan zal ik in Hem geloven'. 
Jezus zei hem: 
'Gij ziet Hem, het is degene die met u spreekt'. 
Toen zei hij: 
'Ik geloof, Heer'. 
En hij wierp zich voor Hem neer. 
 
Woord van de Heer. 
 

A.  Wij danken God. 
 
Acclamatie BEHOED MIJ O GOD 

 
 

Overweging 
 
Geloofsbelijdenis 
 
P. Ik geloof in God 
 die ons mensen heeft geschapen 
 als mensen om van te houden. 
 
A. En in zijn Zoon 
 die hart heeft voor elke mens 
 en niemand verloren liet gaan. 
 
P. En in de Geest 
 die ons mensen open maakt en bemoedigt. 
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A. Ik geloof in elke mens 
 dat hij een mens van God is, 
 altijd de moeite waard. 
 
P. Ik geloof in mensen 
 die elkaar beschermen, 
 die uit zijn op gemeenschap. 
 
A. Ik geloof dat ons leven 
 zo sterk is en zo kostbaar, 
 dat het nooit zal vergaan, 
 dat het gekend en bemind, 
 bewaard zal blijven 
 in de handen van God, 
 schepper van alles wat leeft. 
 
P. Dat geloof ik 
 omwille van zijn Zoon 
 die voor ons de dood heeft verdreven. 
 
A.  Amen. 
 
Voorbede 
 
P. Jezus Christus is het licht van God, dat iedere mens verlicht. 

In vertrouwen wenden wij ons tot zijn en onze Vader. 
 

L. Bidden wij voor alle mensen die zoekende zijn 
in onze onzekere wereld, 
die zorgen hebben over de toekomst voor zichzelf, hun 
kinderen 
of in financiëlé nood geraken; 
dat God hen helpt de hoop te behouden; 
dat wij mensen zijn die een helpende hand willen reiken 

en licht brengen in het voetspoor van Jezus Christus. 
Laat ons bidden... 
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A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 
L. Bidden wij voor de Kerk, 

voor allen die haar leiden en dragen, 
vrouwen en mannen, 
toegewijd aan het Evangelie; 
dat zij bewogen blijven om mensen; 
dat ook wij trouw blijven 

aan Jezus Christus in woord en daad. 
Laat ons bidden… 
 

A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

L. Bidden wij voor onze wereld in nood 
op allerlei gebied, 
van oorlog tot klimaatcrisis, 
dat de leiders van volken steeds meer leren zien 
dat haat en macht ook hen treffen, 
dat zij veiligheid willen nastreven 
en de weg van vrede en verzoening moge gaan 
omwille van mensen, omwille van de Schepping; 

dat ook wij in eigen kring vrede brengen. 
Laat ons bidden… 

 
A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 

 
L. De vastenactie dit jaar staat in het teken van migranten: 

“Weg naar een beter leven” 
Laten we, behalve onze financiële steun, ook voor hen bidden 
die zich op pad begeven zonder te weten waarheen;  
die geen toekomst meer zien, op de vlucht voor armoede, 
oorlog en discriminatie.  
Dat deze mensen een menswaardig bestaan vinden en dat er 
altijd mensen zijn die zich blijven inzetten voor deze 
migranten. 
Laat ons bidden… 
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A. Heer onze God, wij bidden U verhoor ons. 
 

- intenties vanuit onze geloofsgemeenschap – 
 

P. God onze Vader, 
wiens naam is: Ik-Zal-Er-Zijn,  
U vragen wij' 
wil ons gebed verhoren en ons leiden op uw weg. 
Dat wij elkaar het licht gunnen en helpen waar wij kunnen 
omdat wij geloven dat U ons trouw blijft, 
in Jezus, uw Zoon, het licht voor de wereld. 
Amen. 

 
Communieviering 
 
Collecte en klaarmaken van de altaartafel 
 
Tafellied: ABBA FATHER   
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Communiegebed 
 

P. In verbondenheid met hen  
die de Eucharistie hebben gevierd,  
mogen wij ons in gebed voorbereiden op de Communie. 
 

P. Goede God, 
wij loven en prijzen U 
om de weldaden, aan ons bewezen: 
het brood uit de hemel 
en dat wij leven mogen in uw licht. 
Sterk ons door uw gave van het H. Brood dat wij mogen 
ontvangen 
en maak ons tot een licht 
voor wie wij ontmoeten op onze levensweg. 

 
A. Levende God, U bent het licht der wereld. 
 
P. U bent voor ons de weg ten leven, 

ook als wij gehuld gaan in duisternis. 
U gaat niet af op uiterlijke schijn, 
maar ziet wat er omgaat in ons hart. 
Schenk ons uw Geest ten leven. 
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A. Levende God, U bent het licht der wereld. 
 
P. U hebt ons aangenomen als uw kinderen 

om in uw licht op te groeien, 
om goede vruchten voort te brengen: 
gerechtigheid en waarheid. 
Schenk ons uw Geest ten leven. 

 
A. Levende God, U bent het licht der wereld. 
 
P. U komt ons te hulp 

als wij, door blindheid geslagen, 
ons afkeren van U. 
U maakt ons ziende en doet ons geloven 
in het woord van Jezus, uw Zoon. 
Schenk ons uw Geest ten leven. 
 

A. Levende God, U bent het licht der wereld. 
 

P. U leert ons luisteren 
naar uw woord van wijsheid 
en maakt ons tot volgelingen van uw Zoon, 
die met U en de Geest leeft 

tot in de eeuwen der eeuwen. 
 

A. Amen. 
 
P. Jezus Christus verwijst in alles  

naar zijn en onze hemelse Vader. 
En met de woorden die Hij ons leerde en die ons zo vertrouwd 
en nabij zijn zeggen wij eerbiedig: 

 
A. Onze Vader die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,  
geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving  
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maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht  
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredewens 
 
P. Het is God die ons de dagen geeft en het is aan ons,  

om elke dag te proberen er een goede dag van te maken.  
Dat is: iets goeds doen voor elkaar, al lijkt het nog 
zo weinig, in aandacht leven en in vrede met elkaar willen 
leven. Want dat is toch, heel dichtbij, waar de uiteindelijke 
vrede begint.  
En wij bidden: 

 
A. Heer Jezus, U komt van God 

en wij weten en hebben gehoord, 
dat U blinden het licht teruggeeft 
en mensen overeind helpt. 
Wil ons dat laten ervaren 
en ons vrede geven. 

 
P. De vrede des Heren zij altijd met u. 
 
A. En met uw geest. 

 
P. Wenst elkaar de vrede van Christus. 
 
Lied VREDE VOOR DE MENSEN 
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Uitnodiging tot de communie 
  
P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.  

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
 
A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  

maar spreek, en ik zal gezond worden. 
 
Communielied: HE LEADETH ME 
 
1. He leadeth me, O blessed thought. 

O words with heavenly comfort frought! 
Whatever I do, Wherever I’ll be, 
Still it’s God’s hand that leadeth me! 

 
Refrain:  He leadeth me, He leadeth me, 

by His own hand, He leadeth me. 
His faithfull follower I will be, 
For by his hands He leadeth me. 

 
2. Lord I would place my hand in Thine 

Nor ever murmur nor repine, 
Content whatever lot I’ll see, 
Since it’s my God that leadeth me!   
 

Refrain 
 
3. And when my task on earth is done, 

when by thy grace the Victory’s won. 
Even death’s cold wave I will not flee, 
Since it’s God’s hand that leadeth me! 

 

 HIJ LEIDT MIJ!  
 

1. Hij leidt mij, o gezegende gedachte.  
O woorden met hemelse troost!  
Wat ik ook doe, waar ik ook ben,  
Steeds is het Gods hand die mij leidt! 
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Refrein: Hij leidt mij, Hij leidt mij.  

Door zijn eigen hand leidt Hij mij.  
Zijn trouwe volgeling zal ik zijn.  
Want door zijn handen leidt Hij mij. 
 

2. Heer, ik zou mijn hand in de uwe leggen,  
Niet meer mopperen, niet meer klagen. 
Tevreden met wat ook mijn deel zal zijn 
Omdat het mijn God is die mij leidt 
 

Refrein 
 

3. En als mijn taak op aarde is volbracht,  
Als door uw genade de zege is behaald, 
Zal ik zelfs voor de kille dood niet vluchten,  
omdat het Gods hand is die mij leidt! 

 
Gebed na de communie 
 

God, Gij verlicht iedere mens die in deze wereld komt. 
Wij bidden U: 
verlicht onze geest met het licht van uw genade, 
zodat onze gedachten altijd uitgaan 
naar wat U welgevallig is 
en wij U oprecht kunnen beminnen. 
Door Christus onze Heer. Amen. 
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Ter overweging: 
 

Hoe vinden wij een weg? 
 

Zoals licht en donker 
samen horen 

zo moeten wij soms gaan 
van goed en veilig land 

door vlakten waar geen leven 
en geen uitzicht is. 

Hoe vinden wij een weg 
als niet een woord van U 

of beeld 
ons als een antwoord 
tegemoet zou komen? 

Een mens alleen in de woestijn 
is toch ten dode op geschreven. 

 
Zend Gij ons, God 

dan iets of iemand tegemoet, 
zodat wij diep vertrouwen 

durven vinden 
in wat komt. 

Laat uw belofte van nabijheid 
worden als een wandelstok 

die ons onachterhaalbaar leidt 
naar een herbergzaam oord 

van liefde en van mededogen. 
 

KRIS GELAUDE 
 
 
 
SLOT VAN DE DIENST 
 
Mededelingen 
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Zegenbede en zending 
 
P. In de afgelopen advent hoorden we Jezus zeggen:  

'Laat aan Johannes (de Doper) weten: blinden zien  
en lammen lopen en aan armen wordt de blijde boodschap 
gebracht.'  
Dat is het goede nieuws voor ons op deze zondag Klein 
Pasen. 
Vandaag is ook aan ons dat goede nieuws gebracht, met als 
opdracht dat wij hiervan getuigen overal waar wij gaan. 

 
P. Zo wordt u gezegend door de Eeuwige: 

Vader, + Zoon en heilige Geest. 
 

A.  Amen. 
 
P. Gaat nu allen heen in vrede. 
 
A. Wij danken God. 
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Slotlied: GA MET GOD EN HIJ ZAL MET JE ZIJN 
 

 
 

2.  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



 
De week van zaterdag 18 maart t/m vrijdag 24 maart 2023 
 
VIERINGEN: 
 
Zondag 10.00 uur: Woord- en Communieviering (Ps. A. Dekker) 
 
Donderdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)  
Vrijdag 09.00 uur: Eucharistieviering (Ps. Rob Verhaegh)   
       
Zondag     10.00 uur: Eucharistieviering (Pater Esko Kissboat)   
 
GEBEDSINTENTIES: 
 
Zondag 10.00 uur: Om zegen over onze parochie; 
   Voor Carel Gustav Tirion; 
   Voor de familie Sanders – d’Hamecourt; 
   Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis –  
   Schreuder en overleden ouders en familie; 
   Voor familie en vrienden;   
   Voor Lidy Vastenhout – van Vessum en Lena  
   Vastenhout – Greijmans; 
   Voor Robert Baars; 
 
 
Donderdag 09.00 uur: Voor Thea Prins; 
   Voor Jacques en Karin Wenders; 
 
Vrijdag 09.00 uur:Om zegen over onze parochies; 
 
 
VOOR ONZE DOPELING: Thijs Stefan Cornelis van Bruggen. 
 
 
ZIEKEN: Thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis. 
 
 
OVERLEDENEN: 
 
 
 



 

 
 

 
 

geldig t/m 31 maart 2023 

 

Heeft u geen los geld bij u? 

Scan dan deze code 

voor de collecte. 

Dank u wel. 

 
 


